
 
 

Evet Hayır 
 

Öğrenci numarası ve şifrenizle OBIS sistemine giriş yapılır ve ders kayıt menüsüne 
girilir. 

Öğrenci dersi kendi biriminden mi alıyor? 

 
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/summer_app/ adresine girilir. 

Hayır Evet 

 
 
 

Makü 
öğrencisi 

olup, başka 

üniversitede 

n yaz okulu 
dersi 

alınacaksa, 

Seçilecek dersin denkliğini içeren 
bölüm başkanı onaylı başvuru 

formu ve kayıtlı olduğu akademik 
birim yönetim kurulu onayı 

alınmalıdır. 
 
 
 

Birim öğrenci işlerine başvurup 
seçilen dersler sonucu oluşan harç 
ücretini Vakıfbank Şubelerinden 

veya Vakıfbank İnternet 
Şubesinden öğrenci numarası ile 

harç ücretlerini yatırır. 

 

Öğrenci OBIS sistemi üzerinden 
almak istediği dersleri seçer ve 
oluşan harç ücretini belirler. 

 
 
 
 

Öğrenci Vakıfbank 
Şubelerinden veya Vakıfbank 
İnternet Şubesinden öğrenci 
numarası ile harç ücretlerini 

yatırır. 

 

 
 
 
 
 

Birim Öğrenci İşleri öğrencinin 
ders kaydını kontrol ederek 

onaylar ve kesin kayıt 
tamamlanmış olur. 

Öğrenci OBIS sistemi üzerinden 
derslerini seçerek kaydını 

kesinleştirir. 
 
 
 
 

Açılan dersler belirlendikten 
sonra, açılmayan dersler yerine 

yeni dersler seçecek misiniz? 

 
Evet 

 
 

Öğrencinin kayıtlı olduğu birim öğrenci işlerine 
başvurulup 

açılan dersler arasından istenilen dersler seçilir. 

Fark ücreti oluşması durumunda bankaya ilgili ücret 
yatırılır. 

Yeni ders seçimi yapmış öğrencilerin kesin kayıtları 

birim öğrenci işleri tarafından onaylanır. 
 Yaz okulu ders kayıtları tamamlanmış olur. 

 
 
 
 
 

Hayır 

 

 

 

MAKÜ öğrencisi misiniz? 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde yapılacak olan 2022 yılı yaz okulunda, 
başarısız olunan dersler ve notu yükseltilmek istenen dersler alınabilir. 
Diğer üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler misafir öğrenci statüsünde 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri gibi yaz okulundan ders alabilirler. 

 

 
Öğrenci, yeni bir kullanıcı oluştur kısmına 

tıklayarak başvuru yapar. Başvuru sistemi için 
giriş bilgileri T.C. Kimlik No ve Giriş şifresi 

öğrencinin mail adresine gönderilir. 

(Mail iletiminde problem 
yaşanabileceğinden, başvuru sırasında e-mail 

alanına hotmail dışında bir mail adresi 
yazınız.) 

Öğrenci numarası ve şifrenizle OBIS sistemine  

giriş yapıldıktan sonra ders kayıt menüsünden 
ders kaydınızı yapabilirsiniz. (Ders seçimi 

yapıldıktan sonra yaz okulu ücreti ekranda 
görünecektir. İlgili ücret öğrenci numarası ile 

Vakıfbank’a yatırıldıktan sonra derslerinizi 
kesinleştirmeyi unutmayınız.) 

 
 
 
 

Yaz okulunda, açılmayan veya çakışması nedeniyle bırakılan derslerin 

ücretleri ders değişikliği yapılmaması durumunda ücret iadeleri, 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin kendine ait 
 IBAN numarasına yapılır. 

 
Üniversitemiz tarafından onaylanan 
başvurular neticesinde öğrencilerin mail 
adreslerine gönderilen bilgiler ile 
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/ogrenci/l
ogin.aspx adresine tıklayarak şifre sıfırla ile 
yeni şifre belirleyerek yada E-devlet ile giriş 
yapabilirsiniz 

 
 
Öğrenci mailine gelen bilgilerle sisteme giriş yaparak, 
sırasıyla; 

• Kişisel bilgiler (kimlik bilgisi-ad,soyad,doğum tarihi, 
cinsiyet, fotoğraf) doldurularak Kaydet tuşuna basılır. 
•İletişim bilgisi (adres,cep.tel,posta kodu, il, ilçe) 
doldurularak, Kaydet tuşuna basılır. 

•Geldiği üniversite bilgisi doldurularak Kaydet tuşuna 
basılır. 

•Dersin alınacağı fakülte, bölüm, programa bilgileri 
doldurularak, Kaydet tuşuna basılır. 

•Banka, şube, kendi adına açılmış IBAN numarası 
bilgilerin doldurularak en altta yer alan Kaydet tuşuna 
basılır. 

 
Seçilecek dersin denkliğini 

içeren bölüm başkanı onaylı 
başvuru formu ve kayıtlı 
olduğu akademik birim 
yönetim kurulu onayı 

alınmalıdır. 

 
 

Öğrencinin mail adresine 

gelen bilgiler ile 
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/summer_app/ 

adresine giriş yapılır. 

https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx

